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Udesc entre as dez melhores do esporte universitário
A Universidade do Estado de Santa Catarina 

(Udesc) obteve uma marca histórica ao termi-
nar o ano entre as dez melhores instituições do 
ranking nacional do esporte universitário pela pri-
meira vez, exatamente na décima posição, com 
219 pontos, entre 144 participantes. Além disso, 
a Udesc foi a quarta melhor universidade pública, 
fi cando atrás somente das universidades de Brasí-
lia (UnB), Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
e Federal do Ceará (UFC). Até então, a melhor po-
sição fi nal da Universidade dos Catarinenses no 
ranking nacional tinha sido o 11º lugar em 2014, 
com 204 pontos, entre 204 participantes. Em 
2013, a instituição fi cou na 34ª colocação, com 67 
pontos, entre 192 participantes.

O Laboratório para Pesquisa em Aplicações Visuais (Larva), do Centro de 
Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em Joinville, desenvolveu o game “Com-
promissos essenciais” para auxiliar na recuperação de dependentes químicos. 
O jogo tem o propósito de ajudar na reinserção social. O trabalho foi feito em 
parceria com as comunidades terapêuticas Opção de Vida e Essência de Vida. O 
coordenador do projeto, professor Marcelo Hounsell, explica que o jogo aborda 
momentos importantes da recuperação de um dependente químico, como in-
ternação, preparação para saída e primeiros meses após deixar a comunidade. 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail larva@joinville.udesc.br.

Jogo digital auxilia recuperação de dependentes químicos

Game “Compromissos essenciais” tem o propósito de ajudar na reinserção social
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 Universidade subiu três posições com pontos do último torneio de 2015 

Auxílios para acadêmicos 
de baixa renda da Udesc

A Udesc iniciou as inscrições para dois editais de renova-
ção do Programa de Auxílio Permanência (Prape), coordenado 
pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex). 
Um deles é o Edital nº 08/2015, que pode renovar até 11 bene-
fícios de moradia (R$ 250 mensais) e 11 de alimentação (R$ 200 
mensais), referentes a alunos contemplados no Edital nº 01/2012. Já o Edital nº 09/2015 prevê a renovação de até 
104 auxílios de moradia e 104 de alimentação, que são relativos ao resultado do Edital nº 05/2014. Mais informa-
ções podem ser obtidas com a Coordenadoria de Apoio à Comunidade Universitária (Cauni), da Proex, pelo telefo-
ne (48) 3321-8037 e pelo e-mail cauni.proex@udesc.br.
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Viver é desfrutar de cada minuto como um momento que não será repetido.
Feliz Natal! Feliz ano novo! :)
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A equipe Udesc Velociraptor, do Centro de Ciências Tecnológi-
cas (CCT), da Udesc em Joinville, fi cou em segundo lugar na Etapa 
Sul 2015 da Baja SAE. A competição ocorreu em 21 e 22 de novem-
bro, em Gravataí (RS), e envolveu 24 equipes, com 400 estudantes 
de Engenharia do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina.

Com uma equipe formada por 32 alunos de Engenharia Me-
cânica e Engenharia Elétrica, a Udesc Joinville só não alcançou a 
primeira colocação devido a problemas no motor do protótipo du-
rante a última e principal prova, o enduro de resistência. Os veícu-
los são protótipos de estrutura tubular em aço, monopostos, com 
quatro ou mais rodas e motor de 10 HP, que devem conseguir levar 
pessoas com até 1,90 metro de altura e 113,4 quilos.

O Ciclo de Palestras da Enge-
nharia Florestal, realizado em 20 de 
novembro, no Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV), da Udesc em 
Lages, reuniu estudantes e professo-
res, no auditório Verde. O palestrante 
foi o engenheiro fl orestal do grupo 
Gerdau, Evandro Cozer. Com 30 anos 
de atuação, Cozer apresentou a Ger-
dau Florestal e falou da sua experiên-
cia com manejo fl orestal, respeitan-
do mecanismos de sustentação do ecossistema. 

O ciclo será retomado em março com outras pales-
tras mensais. No fi m de cada etapa, os participantes rece-

berão certifi cado. O evento é uma iniciativa do Departa-
mento de Engenharia Florestal e pela empresa júnior do 
curso, a CAV Florestal.

Udesc conquista segundo lugar em 
competição de veículos off-road

Palestra sobre Engenharia Florestal na Udesc Lages

A Udesc teve dois vencedores no Troféu Gustavo Kuer-
ten de Excelência Esportiva 2015, que foram anunciados na 
cerimônia de premiação realizada na segunda-feira, 7, no 
Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura (CIC), 
em Florianópolis.

A professora Maria Helena Kraeski recebeu o prêmio 
de melhor técnica, enquanto Lucas Ferrari levou o troféu 
de melhor atleta paradesportivo. Ambos são do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d).

Ao todo, foram premiados destaques do esporte cata-
rinense de 15 categorias, entre técnicos, atletas, equipes e 
árbitros, que foram indicados por federações esportivas e 
paradesportivas e escolhidos por votação popular, com a 
participação recorde de seis mil pessoas.

Professora e atleta da Udesc recebem Troféu Gustavo Kuerten

Ciclo reuniu 
estudantes e 

professores no 
Auditório Verde

Universidade 
competiu contra 

23 equipes
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Maria Helena treina equipes de ginástica rítmica adulta e juvenil
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A Orquestra Acadêmica do Centro de Ar-
tes (Ceart), da Udesc, fará o concerto de 
abertura do Festival de Música Catarinen-
se (Femusc), um dos mais importantes 
festivais de música da América Latina, 
que será realizado de 17 a 30 de janeiro, 
em Jaraguá do Sul. O concerto é compos-
to pelas músicas do CD “Instrumental da 
Casa”, que conta com participação dos 
compositores Leandro Fortes, Leo Gar-
cia, Luiz Gustavo Zago e Luiz Sebastião, 
formados em Música pela Udesc.
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Até 30 de janeiro, o Museu da Escola Ca-
tarinense (Mesc), da Udesc, promoverá a 
mostra “Radiografi a de um gato em ple-
no salto”, com obras da artista argentina 
Patrícia Di Loreto. Os trabalhos giram em 
torno de relacionamentos, sobretudo os 
de amizade. “Como artista viajante, culti-
vo relações em diferentes países”, afi rma a 
artista. O evento é gratuito e aberto ao pú-
blico. Mais informações podem ser obtidas 
com o Museu da Udesc  pelo telefone (48) 
3225-8658 e pelo e-mail museudaescola@
udesc.br.

Professores do Departamento de Matemática da 
Udesc em Joinville participaram da produção dos Cader-
nos de Formação do Ministério da Educação (MEC). Os 
materiais são utilizados por professores alfabetizadores 
de todo o País nos cursos do Pacto Nacional pela Alfa-

betização na Idade Certa (Pnaic) de 2015. O Pnaic visa 
assegurar que todas as crianças brasileiras estejam alfa-
betizadas até o fim do terceiro ano do ensino fundamen-
tal. Os materiais da edição 2015 podem ser acessados na 
página do Pnaic. 

Professores da Udesc Joinville ajudam 
a produzir material do MEC

Trabalhos da pintora giram em torno de 
relacionamentos, principalmente os de amizade 
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